O N S A A N B O D
Esthetiek Anne streeft naar een professionele en persoonlijke aanpak tot in het kleinste detail.
Door de vele ervaringen, bijscholingen, topproducten en passie voor het vak garandeer ik u
zowel lichamelijk als geestelijk verbluffende resultaten.

Wimperbehandelingen

Huidverbetering
Het ruime aanbod aan behandelingen en producten zorgt
ervoor dat elk huidtype de juiste huidverbeterende verzorging
krijgt. Na een huidanalyse door u huidtherapeute wordt deze
met u besproken.

Wimperextentions

90

Bijwerken elke 2 weken

30

Bijwerken elke 3 weken

40

Mini gelaatsverzorging

40

Langer dan 3 weken is nieuwe setprijs extentions

Gelaatsverzorging Medik8 vanaf

57

Wimperlifting + verven van de natuurlijke

Gelaatsverzorging Germaine de Capuccini vanaf

65

wimpers

60

Intense huidverbetering vanaf

75

Verven wimpers

9

* Chemische peeling (acne, anti-age, pigmentatie,…) 95
* Microdermabrasie

Wenkbrauwen

* Dermaroller

Binnenkort meer browtreatments verkrijgbaar

Chemische peeling kuur met lightpeel 4x

380

Lichaamsverzorging
Relax massage

30min

35

Relax massage

60min

55

Hotstone massage 60min

60

Lichaamspeeling

35

Lichaamspakking

35

Spraytan

30

Nagels
Manicure

22

Gellak

35

Bijwerken Gellak

27

Gelnagels (polygel)

50

Bijwerken polygel

35

Voeten
Cosmetische pedicure

24

Medische pedicure

27

Spa pedicure

35

Harsen/epilatie

9

Verven

9

Teeth whitening
Mooie witte tanden zonder beschadiging of
gevoelige tanden. 6 tot 9 tinten verschil en
meteen resultaat

White 21min.

90

White 42 min.

140

Ontharing (striphars, suiker, filmhars)
Bovenlip

9

Kin

9

Volledig gelaat

24

Bikini (naast slipje)

15

Brazillian (smal streepje)

24

Full wax (schaamlippen/bilnaad)

34

Onder of bovenbenen

24

Benen

38

Oksels

18

Armen

22

Rug

25-30

Gelaat

23

B R U I D S F O R M U L E S
Voor alles in perfecte banen te leiden bespreken we voor de proef
make-up/hairstyling, je stijl en wensen om zo tot een optimaal
resultaat te komen op jouw grote dag.

Make-up
•
•

Bruidsmake-up zonder proef in het salon
Intake gesprek
Proef make-up in het salon
Bruidsmake-up in het salon
Extra personen (familie, getuigen) de dag zelf in het salon

45

•
•

85

Bruidsmake-up zonder proef op locatie
Intake gesprek (meest gekozen formule)
Proef make-up in het salon
Bruidsmake-up op locatie
Extra personen (familie, getuigen) op locatie

85
40

125
40

Hairstyling + Make-up
•
•

Intake gesprek
Proef hairstyling + proef make-up in salon
Hairstyling + Make-up op de trouwdag in het salon
Intake gesprek
Proef hairstyling + proef make-up in salon
Hairstyling + Make-up op de trouwdag op locatie

Extra’s (prijzen enkel geldig in combinatie met bruidsformules)
Valse wimpertrosjes
Lakken van de nagels
Spraytan inclusief proef
Teeth whitening

W O R K S H O P S
Heb jij een passie voor make-up en beauty maar ben je nog
op zoek naar de juiste tips & tricks? Wil je jezelf leren
maquilleren als een echte pro? Ben je op zoek naar de
juiste huidverzorging? Of heb je gewoon zin in een leuke
avond met vriendinnen of collega’s?
Maak kennis met onze verschillende workshops in een
gezellig kader met hapjes en drankjes.
Dag make-up
Smokey eyes make-up
Feest make-up
Huidverzorging
Prijs: 50pp
Schijf je in op onze vastgestelde data of neem deel met een
groep vriendinnen op aanvraag.
Esthetiek Anne
Martenslindestraat 11a
3740 Bilzen
www.esthetiek-anne.be
0483/20.80.57

165

225
8
8
50
70

B A C H E L O R E T T E
Een leuke ladies day waar jullie haren en make-up
worden verzorgd en een professionele fotograaf
die beelden maakt van jullie onvergetelijke
momenten. Of eerder op zoek naar een
workshop waar de juiste tips & tricks aan bod
komen. Elk concept kan op vraag worden
aangepast. Als leuke extra ontvangt iedereen een
goodybag en wordt de bruid nog eens extra in de
watten gelegd. Bubbels en zoete zonde brengen
een extra toets op de sfeer.
Vanaf 5 personen
Make-up & hairstyling

55pp

Vanaf 10 personen + bruid gratis
49pp
Make-up & hairstyling + professionele fotograaf
Vanaf 5 personen
Make-up workshop met tips & tricks

45pp

Vanaf 10 personen + bruid gratis
45pp
Make-up workshop + professionele fotograaf of
hairstyling
Mogelijke extra’s
Professionele fotograaf, Hairstyling,
Handmassage, Nagels lakken, teeth whitening

